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(መጽሐፈ Iያሱ)  

ጥናት Aንድ Iያሱ ማን ነው?(ለመሪው የተዘጋጀ) 

 

1. Eያንዳንዱ በራሱ መንገድ ምንባቡን ያስረዳ፡፡ 

2. Iያሱ ከማዘዝ በፊት መታዘዝን መማሩ EግዚAብሄር ሊጠቀምበት የሚያመች ጥሩ 

Aገልጋይ ይወጣዋል፡፡ Eኛም ጥማታችን የበላይነትና ማዘዝ ሳይሆን በመጀመሪያ 

ለመታዘዝ የምንችልበት ትህትና ልንለብስ Eንደሚያስፈልገን Eንማራለን፡፡ 

3. EግዚAብሄር Iያሱ መስማቱን ማረጋገጥ የፈለገው ሃሳብ ጦርነት በገዛ ጉልበትና 

በመሳሪያ ብዛት መካሄድ ያለበት ነገር ሳይሆን Eጅን ወደ Aምላክ በማንሳት በEርሱ ላይ 

በመደገፍ መካሄድ ያለበት ነገር Eንደሆነ Eንዲሰማ ነው፡፡ በተለይ ለIያሱ Aስፈላጊ ሆኖ 

የሚገኘው ከፊቱ ቁጥር የሌለው ጦርነት ስለሚጠብቀውና ስለ Aማሌቅ ደግሞ 

EግዚAብሄር የተናገረውን Aስፈጻሚ Eርሱ ስለሆነ ነው፡፡ 

4. ሙሴ፤ Iያሱ፤ ሽማግሌዎቹ፤ Aሮን፤ ሖር፤ Eስራኤላውያን፡፡  

5. ወደ EግዚAብሄር ተራራ የወጡት ሙሴና Aገልጋዩ Iያሱ ናቸው፡፡ በተለይ የIያሱ ወደ 

ተራራው መውጣት ከለሎቹ የሚለየው፡ የወርቁን ጥጃ በማምለክ ራሱን Eንዳያረክስ 

ተጠብቋል፤ ለAርባ ቀንና ለAርባ ሌሊት የEግዚAብሄርን ክብር ማየትና ድምጹን 

የመስማት Eድል ነበረው፡፡  

6. 2ኛ ጴጥ 1፡16-18 Eንደሚናገረን በAዲስ ኪዳን በተራራው ላይ የIየሱስን ክብር 

Eንዳዩት ሶስቱ ሃዋርያት Iያሱም ከሰዎች በሰማው ብቻ ሳይሆን ስለ EግዚAብሄር 

ክብርና ማንነት የAይን ምስክር ስለሆነ በድፍረት ለመናገር ያስችለዋል፡፡  

7. በዚህ ክፍል የምናያቸው፡ ኤልዳድ፤ ሞዳድ፤ Aንድ ወጣት፤ Iያሱ፤ ሙሴና 

ሽማግሌዎች፡፡ Iያሱ ሙሴን ሊመክርና ሃሳብ ሲሰጥ Eናየዋለን፤ ሆኖም የIያሱ 

Aመለካከት የተሳሳተ በመሆኑ ሙሴ Eንዲያስተካክል ሲመክረው ይታያል፡፡ 

8. የIያሱ ያደረገው ስህተት ማናቸውም ሰው ሊሳሳተተው የሚችለው ሲሆን ስህተቱ 

በሙሴ ዛሬ ባይታረም ቆይቶ ትልቅ ቦታ ከያዘ በኋላ ከሱ በታች በሆኑት ለመታረም 

ምናልባት ሊቸግረው ይችል ነበረ፡፡ 

9. Eያንዳንዱ የራሱን መስስ ይመልስ፡፡ 
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ለመሪው የተዘጋጀ 

ጥናት ሁለት (Iያሱ 1፡1-9)  

 

1. ባሪያው ሙሴ Eንደሞተ፤ ህዝቡና Iያሱ ዮርዳኖስን Eንዲሻገሩ፤ የEገራቸው 

ጫማ የረገጠውን ቦታ ሁሉ Eንደሚሰጣቸው፤ የርስት ዳርቻቸውን ክልል… 

2. ሙሴ ያልተጀመረ ሥራ Eንዲጀምር ሲሆን Iያሱ የተጀመረ Eንዲፈጽም፤ለሙሴ 

ራሱን ማስተዋወቅ ነበረበት ለIያሱ Aላስተዋወቀም፤ የሙሴ ጥሪ ለማስወጣት 

ዘጸ4፡10 የIያሱ ለማስገባት፤Iያ1፤6፤ ሙሴ ተከራከረ Iያሱ Aልተከራከረም…   

3. Iያሱ የሚያደርገውን ሁሉ ያደርግ የነበረው ሙሴ Eየነገረውና Eየመራው 

ስለነበረ Aሁን ነገሮችን በራሱ ማድረግ Eንዲጀምር ሲሆን፤ ሌላው ደግሞ 

የሞተው የEግዚAብሄር ባሪያ Eንጂ EግዚAብሄር ስላልሆነ የሥራው ጌታ 

የሚያሰማራው Eንደማያጣ Eንዲያውቅ ነው፡፡ 

4. ‹‹…Eግራችሁ የሚረግጠውን ቦታ ሁሉ Eሰጣችኋለሁ›› የሚለው EግዚAብሄር 

በሰጠው ክልል ይወሰናል፤ ማትም በዚያ ክልል ውስጥ ያለ ማናቸውም 

የሚረግጡትን ቦታ ይወርሳሉ ያልረገጡት ደግሞ ክልላቸውም ቢሆን ይቀራል፡፡ 

5. Aብርሃም፤ ይስሃቅ፤ ያEቆብና የዮሴፍ Eድሜ ስደመር ብቻ ቢያንስ  

6. ስንት ጦረኞች Eንደሚያሰልፍ፤ በየት Aቅጣጫ መሄድ Eንዳለበት፤ 

የሚያስፈልገው የመሳሪያ Aይነትና ብዛት…ወዘተ ሲሆን EግዚAብሄር የመከረው 

ምክር ግን፤ ጦርነቱ Eንደሚገባው Eንዲካሄድና ድል Eንዲገኝ ካስፈለገ Iያሱ 

ከEግዚAብሄር ጋራ ላለው ግንኙነት የተለየ ትኩረት ሊሰጠው Eንደሚገባው፡፡ 

በዚህ ክፍል መከናወን የተያያዘው ቃሉን ከማሰላሰልና ከመታዘዝ ጋራ ነው፡፡ 

7. የዮርዳኖስ ጢም ብሎ Eስከ Aፍጢሙ መሙላት፤ ሊዋጓቸው ያሉት ነገሥታት 

ብዛት፤ የሙሴ Aብሮት Aለመኖር፤ ከሙሴ ጋራ በማወዳደር በህዝቡ ዘንድ 

የሚኖረው ተቀባይነትና የመሳሰሉት፡፡  

8. ለፍርሃት መልስ ሆኖ የቀረበው ሃሳብ EግዚAብሄር Aምላክህ ከAንተ ጋራ ስለሆነ 

Aትፍራ የሚለው ነው፡፡ ቁ9  መዝ 56፡3 

9. Eያንዳንዱ ሃሳብ Eንዲሰጥ በየተራ በየተራ ለማዳረስ ይሞከር፡፡ 
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ለመሪው የተዘጋጀ 

ጥናት ሶስት (Iያሱ 1፡10-18) 

 
1. ህዝቡ Eንዲሰሙት የፈለገው ነገር በሶስት ቀናት ውስጥ ወደተስፋይቱ ምድር ስለሚገቡ 

ስንቃቸውን Eንዲሰንቁና ዝግጅቱን Eንዲያደርጉ ሲሆን ዜናውን ለማድረስ ሃላፊነቱን 

የተቀበሉት የህዝቡ Aለቆች ነበሩ፡፡ 

2. Aዎን ሰርቶለታል፤ ምክንያቱም Iያሱ ወዲያው ቀድሞ Aድርጎትና ተለማምዶት 

የማያውቀውን Aዲስ ነገር ሲያደርግ በቁ10 ላይ Eናየዋለን፤ ይኸውም ከህዝቡ Aልፎ 

ለAለቆች በድፍረት ትEዛዝ መስጠቱ ተልEኮውን መቀበሉን ያረጋግጥልናል፡፡  

3. ‹‹…ገብታችሁ ትወርሳላችሁ፡፡›› ከሚለው Aነጋገር ለIያሱ EግዚAብሄር Aንድ ነገር 

ተናገረ ማለት ተከናወነ ወይም ሆነ ማለት መሆኑን የተረዳ ሰው መሆኑ ይታያል፡፡ 

4. ምክንያቱም Eነዚህ ሁለት ነገድ ተኩሎቹ Aስቀድሞ ሙሴ ሳይሞት ዮርዳኖስን ሳይሻገሩ 

ከዮርዳኖስ በስተምስራቅ ባለው ቦታ Eንዲሰፍሩ ፈቅዶላቸው ስለነበረና ያ ምድር ደግሞ 

በEስራኤል ቁጥጥጥር ስር የዋለ በመሆኑ Eነሱ መሻገር ስለማይኖርባቸው ነው፡፡ 

5. ከዚህ የምንማረው ጥሩ መሪ በተሰራው መልካም ነገር ላይ የሚገነባ Eንጂ ሥልጣኑን 

ለማሳየት ብቻ የተሰራውን ሁሉ Aፍርሶ የራሱን መገንባት ማለት Eንዳልሆነ ነው፡፡ 

6. ለሁለቱ ነገዶች ተኩል የተሰጠው መመሪያ፤- የሙሴን ትEዛዝ Eንዲያስቡ(13)፤ 

ቤተሰቦቻቸውና ንብረታቸው Eንዲቆዩና Eነርሱ ግን ከወንድሞቻቸው ጋራ ለውጊያ 

Eንዲሰለፉ ሲሆን Eነሱም መመሪያውን የተቀበሉት በመሉ ልብና Eሺታ ነበረ፡፡ 

7. EግዚAብሄር ቃል የገባላቸውን ርስት Eንዲወርሱ የልብ ልብና ድፍረት ይሆናቸዋል፡፡ 

ይህንን ባያደርጉ ግን EግዚAብሄር የህዝቡን ልብ ካቀለጡትና ከተቆጣቸው ከAስሩ 

ሰላዮች ለይቶ Eንደማያያቸው ዘኁ 32 ግልጽ ያደርግልናል፡፡ 

8. በሥራ መተርጎም የEያንዳንዱ ሃላፊነት መሆኑ ይገለጽ፡፡ 
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ለመሪው የተዘጋጀ 

ጥናት Aራት (Iያሱ 2፡1-24) 

 
1. Iያሱ፤ ሁለት ሰላዮች፤ ረዓብ፤ የIያሪኮ ንጉሥ Eና የንጉሡ መልEክተኞች፤፤ 

የሰላዮቹን ተልEኮ ስውር ያደረገበት ምክንያት ምናልባት ሪፖርቱን ይዘው 

ሲመጡ በሙሴ ጊዜ Eንደሆነው የህዝቡ ልብ Eንዳይቀልጥ ከቀደመው 

ስህተታቸው የተማረው ነገር ይሆናል፡፡ 

2. EግዚAብሄር ምድሪቱን ለEስራኤል Eንደሰጠ፤ Eስራኤልን መፍራት በIያሪኮ 

ነዋሪዎች Eንደወደቀና ነዋሪዎቹ በፍርሃት ልባቸው መቅለጡን ነገረቻቸው፡፡ 

3. የህዝቡን ልብ ያቀለጠው በቁ10 ላይ የተናገረችው የቀይ ባህር መከፈልና 

የAሞራዊያን ነገሥታት ድል መመታት ናቸው፡፡ 

4. ቀይ ባህርን Aሻግራለሁ ብሎ ያሻገረን፤ Eዋገላችኋለሁ ብሎ ከAሞራዊያን ጋራ 

የተዋጋልን Aምላክ ዛሬም Aወርሳችኋለሁ ያለንን Iያሪኮን ሊያወርሰን ታማኝ 

ነው ለማለት ያስችላቸዋል፡፡  

5. የIያሪኮ ህዝብ የሰሙትን Eውነት ለፍርሃት ሲያውሉት ረዓብ ግን Eውነትን 

ሰምታ የEምነት Eርምጃን በመራመድ ለመዳኗ ተጠቀመችበት፡፡ ከዚህ 

የምንማረው ስለ EግዚAብሄር የምንማረው ነገር ወደ Eርሱ የሚያቀርበን Eንጂ 

Eንድንፈራውና ከEርሱ Eንድንርቅ ሊያደርገን Eንደማይገባን ነው፡፡ 

6. 1፡11 ‹‹ገብታችሁ ትወርሳላችሁ›› 2፡14 ‹‹ምድሪቱን በሚሰጠን ጊዜ›› Eነዚህ 

Aባባሎች ከገባን ወይም ከሰጠን ሳይሆን የማይቀር ነገር Eንደሆነና የጊዜ ጉዳይ 

Eንደሆነ ሁለቱም የተቀበሉት Eውነት መሆኑን Eንረዳለን፡፡ 

7. በዘኁ ሰላዬቹ ሪፖርቱን ያቀረቡት ለህዝቡ ሁሉ ሲሆን በIያሱ ውስጥ ግን 

ሪፖርቱ የቀረበው ለIያሱ ብቻ ነበረ፡፡ ይህም በሙሴ ጊዘ የተፈጠረው Aይነት 

Aመጽ Eንዳይደገም ይረዳል፡፡ 

8. Eያንዳንዱ የግሉን ለራሱ ይመልስ 

 

 

 



 

By Wondimu Habtewold  (253) 653-4707   ethiowengel.com 
 

ለመሪው የተዘጋጀ 

ጥናት Aምስት (Iያሱ 3፡1-17) 

 

1. ካህናቱ የEግዚAብሄርን ቃል ኪዳን ታቦት ተሸክመው ሲያዩ ታቦቱን Eንዲከተሉ፤ 

በታቦቱና በህዝቡ መሃል ሁለት ሺህ ክንድ ርቀት Eንዲኖር፤ ወደ ታቦቱ Eንዳይቀርቡ፡፡ 

2. Eኛም ብንሆን የEግዚAብሄር ማንነት በህይወታቸው የሚገለጥና በህይወታቸው 

ምሳሌነት ሊመሩን የሚችሉትን ሰዎች የምንከተል ሰዎች ልንሆን ይገባናል፡፡   

3. ቀይ ባህርን ለመክፈል የተጠቀመው ሙሴንና በትሩን ሲሆን ዮርዳኖስን ለመክፈል 

ደግሞ ካህናቱንና ታቦቱን ነበረ፤ ቀይ ባህር ላይ ህዝቡ Eንዲሄዱ በዮርዳኖስ ደግሞ 

ታቦት Eንዲያስቀድሙ…ወዘተ፡፡ ከEግዚAብሄር ሁለት ተመሳሳይ ችግሮች ቢኖሩን 

ሁልጊዜ በAንድ መንገድ መፍትሄ ያመጣል በማለት Aሰራሩን Aጥብበን ማየት 

Eንደማይገባንና EግዚAብሄር በወደደው መንገድ መሥራት Eንደሚችል Eንማራለን፡፡  

4. በዘዳ 14 ውስጥ የEስራኤል ህዝብ ባህሩ ሲከፈል ቀጥ ብሎ የመግባት Eንጂ የመጠበቅ 

ልምድ የለውም፤ የተከፈለ ውሃ ለመሻገር ታቦት መከተል Aዲስ Aሰራር ነው፡ 

5. በዚህ ክፍል ለEግዚAብሄር ያላቸውን ቅርበት የወሰነው EግዚAብሄር ራሱ ሲሆን፤ Aዲስ 

ኪዳን ግን ቅርበታችንን የምንወስነው Eኛ Eንደሆንን Eናያለን፡፡ Eብ 10፡22፤ ያE 4፡8 

6. ለዚህ ማረጋገጫ ሆኖ የተሰጣቸው ነገር፤ የምድር ሁሉ ጌታ የቃል ኪዳኑ ታቦት 

ቀድሟቸው ወደ ዮርዳኖስ መግባቱ ነው፡፡ በEኛም ህይወት ቢሆን EግዚAብሄር 

በሁኔታችን ውስጥ ቀድሞ ከገባልን በድል Eንደምንወጣ የማያጠራጥር ነገር ነው፡፡ 

7. ለEግዚAብሄር የውሃ መሙላትና መጉደል ምንም ልዩነት Aያመጣም፤ ነገር ግን 

Eስራኤላውያን ዘወትር የEግዚAብሄር ፍርሃት Eንዲኖራቸውና ጠላቶቻቸው ደግሞ 

የEግዚAብሄርን Eጅ ታላቅ Eንደሆነች Eንዲያውቁ፡፡ 4፡24 

8. Eያንዳንዱ የራሱን መልስ ይስጥ፡፡ 
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ለመሪው የተዘጋጀ 

ጥናት ስድስት (Iያሱ 4፡1-24) 

 

1. ከየነገዱ Aንዳንድ ሰው Eንዲመርጥ፤ ከዮርዳኖስ ወንዝ ካህናቱ ከቆሙበት ሥፍራ Aሥራ 

ሁለት ድንጋይ Eንዲወስዱ፤ የዚያን ቀን በሚያድሩበት ቦታ Eንዲያኖሯቸው፡፡ 

2. ከዮርዳኖስ ወንዝ መካከል ልክ ካህናቱ ከቆሙበት ሥፍራ ነበረ፡፡ EግዚAብሄር Eዚህ ላይ 

ማተኮሩ የዮርዳኖስ ወንዝ መድረቁ ምክንያት የታቦቱ ወይም የEግዚAብሄር በውሃው መሃል 

መገኘት መሆኑን Eንዳይዘነጉት ማሳሰቢያ ይሆናል፡፡ 

3. EግዚAብሄር ፍጥረታችንን ስለሚያውቅ በድካማቸው Eየረዳቸው ነው፡፡ ለEግዚAብሄር 

የገባነውን የሠርግ ቃል ኪዳናችንን Eንኳን ከምኔው ዘንግተን Eርስ በEርሳችን ምን ያህል 

መጎዳዳት ውስጥ Eንደምንገባ ስናስብ ምን ያህል ዝንጉ Eንደሆንን Eንረዳለን፡፡  

4. ወደፊት ልጆቻችሁ ሲጠይቋችሁ Eንዲህ ብላችሁ መልሱ የሚለው ሃሳብ፤ EግዚAብሄር 

Eንደ Eኛ ዛሬ በሚካሄደው ነገር ወየም ደግሞ በራሳችን ላይ ብቻ ማተኮር Eንደማይኖርብን 

ነገር ግን ስለ ልጆቻችንና ስለ ልጅ ልጆቻችን ሁሉ Aርቀን ማሰብ Eንደሚገባን Eንማራን፡፡ 

5. Eነዚህ ሰዎች በIያሱ 1 ላይ ለIያሱ ወንድሞቻቸውን Eንደሚረዱ ቃል ገብተውለት 

Eንደነበረ Eንመለከታለን፡፡ በነዚህ ቁጥሮች ውስጥ የምናየው ደግሞ Eነደተናገሩት ቀድመው 

ከወንድሞቻቸው ፊት ለጦርነት ሲዘጋጁና ቃላቸውን ሲጠብቁ ነው፡፡ 

6. በቁ21-22 ያለው ክፍል የልጆች ጥያቄ የሚሰነዘረው በተለይ ወደ Aባት Eንደሆነ 

ይጠቁመናል፡፡ ከዚህ የምንማረው በተለይ Aባቶች ለልጆቻቸው መንፈሳዊ ነገርን ለማስረዳት 

ማEከላዊውን ሥፍራ ሊወስዱ Eንደሚገባቸው Eንማራለን፡፡ 

7. ቀይ ባህርንና የዮርዳኖስን ወንዝ ያደረቀባቸው ምክንያቶች፡ Aንዱ የEግዚAብሄር ክንድ 

ብርቱ መሆኑን Aህዛብ ሁሉ Eንዲያውቁና ሁለተኛው ደግሞ Eስራኤል ሁሉ ለዘላለም 

Aምላካቸውን EግዚAብሄርን Eንዲፈሩ ነው፡፡ 

8. የEርሱን ማንነትና ድንቅ ሥራውን ለልጆቻችን Aለማስተላለፍ EግዚAብሄርን የማያውቅና 

የማይፈራ ትውልድ የሚበቅልበት ለምለም መሬት Eንደማዘጋጀት ይሆናል፡፡ የተቀረው 

ጥያቄ የግል ሃሳብ ይሰጥበት፡፡ 

 

 



 

By Wondimu Habtewold  (253) 653-4707   ethiowengel.com 
 

ለመሪው የተዘጋጀ 

ጥናት ሰባት (Iያሱ 5፡1-15) 

 

1. ከዮርዳኖስ በስተ ምEራብ ያሉት ነገስታት ሁሉ የዮርዳኖስን መከፈል ሲሰሙ ፍርሃት 

Eንደወደቀባቸውና ልባቸው Eንደቀለጠ ይናገራል፡፡ ይህም በመሆኑ EግዚAብሄር በ4፡24 

ላይ ካቀደው Eቅዱ የመጀመሪያው ወዲያውኑ ግብ Eንደመታለት Eንመለከታለን፡፡ 

2. ከግብጽ የወጡት ወንዶች ሁሉ ተገርዘው ነበረ፤ ሆኖም EግዝAብሄርን ስላስቆጡት 

በምድረበዳ ውስጥ ሞተው ስላለቁ Aዲስ የተወለደው ወጣት ግን ስላልተገረዘ ለዚህ ነው 

ሁለተኛ ግርዛት ያስፈለገው፡፡ 

3. በሰው Aመለካከት በዚህ ጊዜ መግረዝ ስሜት Aይሰጥም፤ ምክንያቱም የሰፈሩት በቁ10 

መሰረት ከጠላቶቻቸው ሰፈር ውስጥ ስለሆኑ ቁስላቸው ሳይሽር መጥተው ሊጨርሷቸው 

ይችላሉ፡፡ ዘፍ 34፡24-25ትን መመልከት ይረዳል፡፡ 

4. Iያሱ ሁኔታውን ሳይረዳ ቀርቶ ሳይሆን ድል የሚገኘው በሰራዊት ብዛት ወይም ከጦር 

ከዝግጅትና ቅንጅት ሳይሆን ድልን ሊሰጥ በሚችለው በEግዚAብሄር ላይ በመደገፍ 

መሆኑን ስለተረዳ ነው፡፡  

5. መና መብላት ያቆሙት የከነዓንን ምድር ፍሬ በበሉበት ቀን ነው፡፡ በመናው መቆም 

ደስተኞች የሚሆኑ ነው የሚመስለኝ ምክንያቱም ዘኁ 11፡4-6 ገና ድሮ ያጉረመረሙበት 

ነገር ስለሆን Eስከዛሬ መብላታቸው ግድ ሆኖባቸው ነው፡፡ Eኛም ጊታ Aስከፊ ጊዜን 

Eንድናልፍ ያዘጋጀልንን ነገር Eንደበረከት ወስደን ማመስገኛ Eንጂ የተሸለ የሚመስል 

ነገር ስናገኝ የምንንቀው Eንዳንሆን፡፡ ምሳሌ፡ ቀድሞ የደከመ መኪና ከነበረንና ዛሬ Aዲስ 

መኪና ካወጣን፤ ትናንት ከሰው ተጠግተን ኖረን ዛሬ የራሳችን ቤት ሲኖረንና 

የመሳሰሉትን ማሰብ ይቻላል፡፡  

6. የመጀመሪያው ‹‹ከEኛ ወገን ነህ ወይስ ከጠላቶቻችን?›› ሲሆን ሁለተኛው ደግሞ 

‹‹ጌታዬ ለባሪያው የሚነግረው ምንድነው?›› በተለይ ለሁለተኛው ጥያቄ የተሰጠው 

መልስ ‹‹ጫማህን ከEግርህ Aውልቅ፤ የቆምክባት ምድር የተቀደሰች ናትና፡፡›› ይህ 

መልስ የሚያስተምረን ከጦር ዝግጅት በፊት መንፈሳዊ ዝግጅት Eንደሚቀድም ነው፡፡ 

7. በEግዚAብሄር ማዳን ላይ ያለው Eምነት ምን ያህል ጠንካራ Eንደሆነ ያስተምራል፡፡ 

የተቀረውን ጥያቄ Eያንዳንዱ የራሱን መልስ ይስጥበት፡፡ 
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ለመሪው የተዘጋጀ 

ጥናት ስምንት (Iያሱ 6፡1-27) 

 

1. በክፍሎቹ ውስጥ የተነገሩትን ነገሮች በየተራ Eንዲናገሩ ማበረታታት፡፡ 

2. Iያሱ በሙሉ ልብና በEርግጠኛነት ሊናገር ያስቻለውምከንያት በ6፡2 ላይ EግዚAብሄር 

ለEርሱ ለራሱ ከተማይቱን በEጅህ Aሳልፌ ሰጥቻለው ያለውን የተስፋ ቃል ተመስርቶ 

ነው፡፡ 

3. በEኔ Aመለካከት በጣም ከባድ ትEዛዝ ነው፤ ምክንያቱም ‹‹Aንዲት ቃል›› ከሰው Aፍ 

ሳይወጣ ለብዙ ሰዓታት ቀርቶ ለAንድ ሰዓት Eንኳን መቆየት ለብዙዎቻችን ፈተና ነው፡፡ 

በተለይ ከባድ የሚያደርገው የመጨረሻው ቀን ሰባት ጊዜ ሲዞሩ ያንን ያህል ጊዜ ቃል 

ከAፍ Aለማውጣት በEኔ Aስተያየት Eጅግ በጣም ከባድ ነው፡፡ 

4. የተላለፈው ትEዛዝ በከተማይቱ ውስጥ ያለውን ሁሉ ጨርሶ ማጥፋት ሲሆን በዚህ 

ውስጥ Eንዳይጠቃለል Iያሱ ለይቶ ያስቀመጠው ነገር ቢኖር ረዓብና ቤተሰቧ ናቸው፡፡  

5. በግብጽ ከሞት መልዓክ መዳን፤ ወደ ኖህ መርከብ ውስጥ ገብቶ ማምለጥ፤ በክርስቶስ 

ውስጥ ገብቶ ከቁጣ ማምለጥ 

6. ይህ ‹‹ሰጥቼሃለሁ›› የሚለው ሃሳብ የሚነግረን ነገር Iያሪኮ በውግያና በሰራዊት ብዛት 

ወይም በመሪዎች ጥበብ የበላይነት የምትወረስ Eንዳልሆነች፤ ነገር ግን የEግዚAብሄር 

ነጻ ስጦታ መሆኗን ያስገነዝበናል፡፡ 

7. በሶስተኛ ደረጃ የሰፈረው ስም የረዓብ ስም ነው፡፡ EግዚAብሄር ያከበራት ምክንያት ደግሞ 

Eስራኤላውያን ብዙ ተዓምራትና ድንቅ Eያዩ Eንኳን ባለማመን ሲቸገሩ ይህች ሴት ግን 

በተገለጠላት ትንሽ Eውነት ለሰማይን Aምላክ ካሳየችው ታላቅ Eምነት የተነሳ ነው፡፡ 

8. የጦር Aበጋዝ Aድርጎ በ5፡13-15 ውስጥ ራሱን ያስተዋወቀው EግዚAብሄር ለEስራኤል 

ልጆች ያዘዘውን የጦር ስልት Eንዳለ ታዘዋል፡፡ ትEዛዙ ያተኮረው ከጦር መሳሪያ ውጭ 

የሆነ በEምነት ላይ ያተኮረ ነበረ፡፡ 

9. በ2ኛ ዜና 20፡15Eና 17፣ በመዝሙ 46፡10፣ ኤፌ 6፡12ትና በመሳሰሉት ክፍሎች 

Eንደምናየው EግዚAብሄር ለAማኝ ሁሉ በጋርዮሽ የሰጠው የጦር ሥልት ለድላችን 

በEርሱ ማዳን ላይ ብቻ መታመን Eንደሚኖርብን ነው፡፡ ለተቀረው ጥያቄ Eያንዳንዱ 

ተሳታፊ የየግል ሃሳቡን Eንዲያካፍል ማበረታታት፡፡   
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ለመሪው የተዘጋጀ 

ጥናት ዘጠኝ (Iያሱ 7፡1-26) 

 

1. የተወሰኑ ሰዎች Aጠር Aጠር Aድርገው Eንዲናገሩ ተራ ይሰጥ፡፡ 

2. በዚህ ቁጥር ላይ Iያሱ ሰላዮችን ወደ ጋይ ሲልክ ነው የምናየው፡፡ በEኔ ግምት ይህ 

Aይነቱ ታክቲክ ቀድሞ ስለሰራ ዛሬም EግዚAብሄር በዚያው መንገድ ይሰራል የሚል 

የተሳሳተ ግምት ይመስለኛል፡፡ ስራው በስለላ ጥራት ሳይሆን ከEርሱ ጋራ ባለ 

ግንኙነት የሚሰራ መሆኑን ይህ ክፍል ያስረዳናል፡፡ 

3. ከሰላዮቹ ሪፖርት የሚታየው በጣም የከተማይቱን ሰዎች Eንደናቁና በራሳቸው 

ደግሞ ከሚገባ በላይ የመተማመን ነገር ይታይባቸዋል፡፡ በዘኁ 14 ጠላቶቻቸውን 

Aተልቀው EግዚAብሄርን ማሳነሳቸው ጥፋት ሲሆን በዚህ ክፍል ደግሞ 

ጠላቶቻቸውን Aሳንሰው ራሳቸውን ከፍ የማድረጋቸው ጥፋት ይታያል፡፡ 

4. ቀድሞ ይህ ቃል ለAህዛብ ነገስታት ነበረ Iያሱ 2፡11 ንና 5፡1ድን ተመልከት፡፡ 

Aሁን ግን በEስራኤል ህዝብ ላይ ነው ተፈጻሚነትን ያገኘው፤ ምክንያቱም Eርም 

በውስጣቸው ስላለና EግዚAብሄርን ስላልታዘዙ ነው፡፡ 

5. ልብሳቸውን ሲቀዱ፤ በግንባራቸው ሲደፉና በራሳቸው ላይ ትቢያ ነሰነሱ፡፡ የIያሱ 

ሶስት ጥያቄዎች በቁ6-9 ተዘርዝረው ይገናሉ፡፡ 

6. የመጀመሪያ Aጭር መልሱ፡ ‹‹ተነስ በግንባርህ ለምን ተደፋህ›› ነው፡፡ ስድስቱ 

የተዘረዘሩት ነገሮች፡ በድለዋል፤ ጥሰዋል፤ ወስደዋል፤ ሰርቀዋል፤ ዋሽተዋል፤ 

ደባልቀዋል፡፡ የሚሉ ናቸው፡፡ 

7. ቁ13 ላይ ያለው ‹‹Eርም የሆነ ነገር በመካከላችሁ ስላለ ይህንን ካላስወገዳችሁ...›› 

የሚለው በዚህ መሃል ያደረገውን ቢገልጥ ምናልባት ይቅርታን ያገኝ ይሆናል፡፡ 

8. የEስራኤል ህዝብ በAጠቃላይ በተስፋ መቁረጥ ተመትተዋል፤ ሰላሳ ስድስት ሰዎች 

በጦርነቱ ሞተዋል፤ ቤተሰቦቹ በሙሉ ከነከብቶች፤ Aህዮች ሁሉ ህይወታቸውን 

Aጥተዋል፡፡ 

9. Eያንዳንዱ የራሱን ሃሳብ ይስጥበት፡፡  
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ለመሪው የተዘጋጀ 

ጥናት Aስር (Iያሱ 8፡1-35) 

 

1. Eንዳይፈራ፤ Eንዳይደነግጥ፤ ሰራዊቱን ሁሉ ይዞ Eንዲወጣና ጋይን Eንዲወጋ፤ በIያሪኮ 

ያደረገውን ሁሉ ደግሞ በጋይ Eንዲያደርግ፤ ምርኮውንና ከብቱን ህዝቡ Eንዲወስድ 

Eንዲያደርግና የደፈጣ ጦር Eንዲያዘጋጅ፡፡ 

2. በAይ ከተማ ላይ በገጠማቸው ሽንፈት Eርሱ ብቻ ሳይሆን ህዝቡ ሁሉ በዚህች ትንሽ 

ሰራዊት ድል ከተመታን ከፊታችን ያለውን ከባድ ሰልፍ Eንዴት Eንወጣዋለን የሚለው 

ሃሳብ ፍርሃት ለቆባቸው ነበረ፡፡ ሃጥያት በድፍረት Eንዳንመላለስ ያኮላሸናል፡፡ የወደቀ 

ሰው ባለበት Eንዳይቀር EግዚAብሄር መልሶ የሚያቆም ምህረት Eንዳለውም Eናያለን፡፡  

3. ጋይን ለመውጋት Iያሱ ሰራዊቱን በሙሉ ይዞ መውጣቱና፤ የደፈጣ ጦር ማዘጋጀቱ 

መታዘዙን ያሳየናል፡፡ 

4. ይህንን Aነጋገር የተጠቀመበት ምክንያት በIያሱ 6፡18-19 ላይ EግዚAብሄር Iያሪኮን 

ሲይዙ ምን ማድረግ Eንዳለባቸው ከነገራቸው ሃሳብ ጋራ የሚነጻጸር ሃሳብ ነው፡፡ 

5. ድል የተመቱ ለመምሰል ነበረ የሸሹት፡፡ EግዚAብሄር ነበረ የውግያ ስልቱን የሰጣቸው፡፡  

6. ምEራፍ 6 ተAምራታዊ ድል ሲሆን ሌላው ግን በተለመደው የጦርነት ሥልት ነው 

ድልን የሰጣቸው፡፡ ከዚህ ልንማር የምንችለው ምሪትን ወይም ለችግር መፍትሄን 

ሲፈልግ በተAምር Eርሱ ሲፈልግ ደግሞ ተAምራት በማይጠይቅ መነገድ ሊሰራ 

Eንደሚችል ልንገነዘብ Eንችላለን፡፡ 

7. ያደረጉት የመጀመሪያ ነገር ከተማይቱን ለመኖሪያነት ማመቻቸት ሳይሆን ራሳቸውን 

ለAምልኮ ማዘጋጀት ነበረ፡፡ በEግዚAብሄር የተገኘውን ድል Eንደምናምን ሳንቆጥር 

የሚገባውን Aምልኮ በቅድሚያ ልናስረክበው ይገባናል የሚለውን ሃሳብ Eናገኛለን፡፡  

8. ቁ30-35ትን ለመረዳት Eነዚህ ክፍሎች የሚረዱን፡ ገሪዛን የበረከትና ጌባል ደግሞ 

የEርግማን ተራራዎች Eንደሆኑ፣ መሰዊያው ደግሞ የተሰራው በጌባል ማለትም 

በEርግማን ተራራ ላይ Eንጂ በገሪዛን ላይ Eንዳልሆነ(Eርግማን ያለበት Eንጂ በበረከት 

ወስጥ ያለ መስዋEት Aያስፈልገውምና ነው፡፡) 

9. ጠላቶቻቸው ሽሽታቸውን ሲያዩ የበለጠ ጦር ማሰፍ ነው የጀመሩት፡፡  
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ለመሪው የተዘጋጀ 

ጥናት Aስራ Aንድ (Iያሱ 9፡1-27) 

 

1. Aምስት ነገስታት በAንድነት ሆነው የEስራኤልን ህዝብና Iያሱን ሊወጉ Eንደወጡ 

ይታያል፡፡ Eዚህ ላይ የተጠቀሱትና በዘጸ 23፡23 ላይ ያሉት ዝርዝራቸው Aንድ ነው፡፡ 

2. ይህንን ድፍረት ያገኙበት ዋና ምክንያት በAካን ሃጥያት ምክንያት ጋይን በምታህል 

ሀገር መሸነፋቸው ለካስ ሲሸነፉ ይችላሉ ወደሚለው ድፍረት Aመጣቸው፡፡ የምንማረው 

ነገር ቢኖር የAካን ሃጥያት ካስከተለው ነገሮች Aንዱ ለጠላት የልብ ልብ መስጠቱ ነው፡፡  

3. የጋይ ሰዎች ከሩቅ Eንደመጡ Aድርገው EነIያሱን ለማታለል ፈለጉ? ምክንያቱም 

በAካባቢው ያሉትን መንግሥታት ሁሉ ሊያጠፉ Eንደመጡ ስለገባቸው ነው፡፡ 

4. በገባOን የሚኖሩት ሰዎች ኤዊያውያን ሲሆኑ በዘጸ 23፡32 ውስጥ EግዚAብሄር Aንድ 

ሳያስቀሩ Eንዲያጠፏቸው የተነገረላቸው ሰዎች Eንደሆኑ Eናነባለን፡፡ 

5. ቢያንስ Aንድ ሰው ከቁ7-13 የተካሄደውን በAጭሩ Eንዲናገር ይሁን፡፡ Eነዚህ ሰዎች 

ከረዓብ ጋራ የሚመሳሰሉት፡ ሁለቱም የEግዚAብሄርን ዝና ሰምተዋል፣ ሁለቱም 

ዋሽተዋል፣ ሁለቱም በህይወት የመኖር ፍላጎት ነበራቸው፣ ሁለቱም EግዚAብሄር 

ያለውን Eንደሚያደርግ Eምነት ነበራቸው (9፡24)፡፡ 

6. Aስቀድመው Eጅግ ሩቅ ከሆነ ቦታ መምጣታቸውን ስለተናገሩና Iያሪኮንና Aይን 

ከጠቀሱ መንገድ ላይ Eንዳልነበሩና በAካባቢው Eንደሚኖሩ Eንዳይታወቅባቸው ነው፡፡  

7. ለቀረበላቸው ያደረጓቸው ሁለት ነገሮች፡ የተለያዩ ጥያቄዎችን በመጠየቅ መልሳቸውን 

መስማትና Aመጣን ካሏቸው ነገሮች ናሙና በመውሰድ ተክክለኛነቱን ማረጋገጥ ነበረ፡፡ 

ያላደረጉት EግዚAብሄርን መጠየቅ ነበረ፡፡ ስህተታቸውን ያወቁት ከ3 ቀናት በኋላ ነበረ፡፡  

8. ይህ የገባOን ሰዎች የተገባላቸው ቃል ኪዳን በማጭበርበር ቢሆንም Eንኳን ከEነዚሀ 

ሁለት ክፍሎች Eንደምንመለከተው ምን ያህል EግዚAብሄር በስሙ የተገባ ቃል ኪዳን 

Eንዲታጠፍ Eንደማይፈቅድና ቃልኪዳኑን በቸልታ ማየት ደግሞ ትልቅ ዋጋን 

ሊያስከፍለን Eንደሚችል Eናያለን፡፡ የተቀረውን Eያንዳንዱ ሃሳብ ይስጥበት፡፡ 
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ለመሪው የተዘጋጀ 

ጥናት Aስራ ሁለት (Iያሱ 10፡1-28) 

 

1. Aዶኔጼዴቅና ህዝቡ የደነገጡት፡ Aንደኛ Iያሱ ጋይን Eንደደመሰሳት ሌላው ደግሞ የገባOን ሰዎች 

ከEስራኤል ጋራ ቃልኪዳን ማድረጋቸውን ስለሰሙ ነው፡፡ ክፍሉ ገባOን ታላቅ ከተማ Eንደሆነች፣ 

ሥፋቷ ከጋይ Eንደሚበልጥና ሰዎቿም ብርቱ ተዋጊዎች Eንደሆኑ ይናገራል፡፡ 

2. ቃል ኪዳን መግባታቸው ያስከተለባቸው፣ ጠላታቸው በሙሉ ኃይሉ ተነሳባቸው፡፡ Eኛም ጌታን 

ለመከተል ቃል ኪዳን ስንገባ ጠላታችን ዝም ብሎ Aለማየቱ ያመሳስላቸዋል፡፡ Eነሱ ያደረጉት ቃል 

ወደገባላቸው ሰው መልEክት Aስተላለፉ፤ Eኛም ጠላታችን ሊያጠፋን ሲነሳብን ቃል ወደገባልን Aምላክ 

ነገራችንን ማስተላለፍ Eንደሚኖርብን Eንማራለን፡፡ (መዝ 119፡94) 

3. EግዚAብሄር Aስፈልጊውን ማበረታቻ ሰጥቷል፣ የውጊያው ፍጻሜ ምን መሆኑን Aስታውቋል 

በጠላቶቻቸው ላይ ሽብር ዘርቷል፣ የበረዶ ድንጋይ Aውርዷል፤ Iያሱ ደግሞ፡ ምርጥ ሰራዊት 

Aዘጋጅቷል፣ ሌሊቱን ሁሉ ሲገሰግስ Aድሯል፡፡ ከዚህ የምንማረው EግዚAብሄር ድል ታደርጋለህ ብሎ 

ቃል ገባ ማለት ለስንፍና በር መክፈቱ Eንዳልሆነና Aስፈላጊውን የማድረግ ሃላፊነት Eንዳለብን 

ያስገነዝበናል፡፡ 

4. በIያሪኮ የህዝቡ ተሳትፎ በጣም ውስን ነው፣ የጋይን ጦርነት በተመለከተ ከEግዚAብሄር ከበስተኋላ 

Eንደሚሰራ ቢታወቅም ጦርነቱ ሙሉ ለሙሉ የተካሄደው በሰራዊቱ ይመስላል፣ በዚህ ምEራፍ ደግሞ 

EግዚAብሄርና ህዝቡ በቅንጅት የጋራ ጦርነት ሲያካሂዱ ይታያል፡፡  

5. ጦርነቱን የEግዚAብሄር የሚያሰኙት ሃሳቦች፡ በቁ11 ላይ ግልጽ ሆኖ ከሚታየው ከበረዶው ድርጊት 

ሌላ፣ Aሸበራቸው፣ መታቸው፣ ተከተላቸው፣ Aሳዶ መታቸው፣ የበረዶ ድንጋይ Aወረደበቸው፣ 

የሚሉትን ሁሉ ስናይ ጦርነቱ በEርግጥም የEግዚAብሄር Eንደነበረ Eናያለን፡፡  

6. Aሞራዊያን Eየተመቱ ባሉበት ሰዓት ፀሐይና የጨረቃ Eነርሱን ለመርዳት ቶሎ መጥለቅና መጨለም 

ሲገባቸው ለጠላቶቻቸው ብርሃን መስጠት መቀጠል Eንዳልረዷቸው ሲያሳይ በሌላ በኩል ደግሞ 

የEስራኤል Aምላክ ፀሐይንና ጨረቃን የሚቆጣጠር Eውነተኛ Aምላክ መሆኑን ሊገነዘቡ ይችላሉ፡፡  

7. ምክንያት ሊሆኑ ይችላሉ የምላቸው፤ የመጀመሪያው ሌሎቹ ጠላቶቻቸው ሰምተው ፍርሃት Eንዲሞሉ 

ሲሆን ሌላው ደግሞ Eስራኤላውያን ድፍረትና Eምነት Eንዲሞሉ ነው፡፡ 

8. Eነዚህን ሰዎች ብልህ ሊያሰኛቸው የሚችለው ነገር ቃል ኪዳን ያላቸው ከብርቱ ህዝብ ጋራ መሆኑን 

ማወቃቸውና በራሳቸው ለመወጣት ሳይሞክሩ በቶሎ Eርዳታ መጠየቃቸው ነው፡፡ ሌሎቹ ጥያቄዎች 

Eያንዳንዱ የራሱን ሃሳብ ይስጥባቸው፡፡ 
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ለመሪው የተዘጋጀ 

ጥናት Aስራ ሶስት (Iያሱ 14፡1-15) 

 

1. ካህኑ AልAዛር፣ Iያሱና የየነገዱ ጎሳ Aባቶች ነበሩ፡፡ ርስቱን የተከፋፈሉትም EግዚAብሄር 

ለሙሴ በሰጠው ትEዛዝ መሰረት ነበረ፡፡ 

2. በዚህ ርስት ክፍፍል ውስጥ ያልገቡት ሁለት ነገድ ተኩሎቹና የሌዊ ነገድ ናቸው፡፡ ሁለት 

ነገድ ተኩሉ ከዮርዳኖስ በስተ ምስራቅ በሙሴ Eንደተነገረው ርስታቸውን የተቀበሉ ስለሆኑና 

የሌዊ ወገን ደግሞ ርስታቸው EግዚAብሄር Eንደሆነ ስለተነገራቸው ርስትን Aልተካፈሉም፡፡ 

3. ካሌብ ሃሳቡን የከፈተውና መሰረት Aድርጎ የተነሳው የEግዚAብሄርን የተስፋ ቃል በመጥቀስ 

ነበረ፡፡ ከዚህ Eኛም ልንማር የምንችለው ነገራችንን በEግዚAብሄር ቃል ላይ መመስረት ነው፡፡  

4. ትክክለኛ ማስረጃ ማምጣቱን፣ Aምላኩን በፍጹም ልቡ Eንደተከተለ፣ Eግሩ የረገጠው ቦታ 

ሁሉ Eንደሚሰጠው፡፡ ለተናገራቸው ነገሮች Eውነትነት ሊመሰክር የሚችል ከEግዚAብሄር 

በስተቀረ ከህዝቡ ሁሉ መሃል Aንድ ሰው ብቻ ሲሆን፤ ያም ሰው በስለላው Aብሮት 

የተሳተፈውና የረጅም ዘመን ጓደኛው Iያሱ ብቻ ነው፡፡ 

5. ትክክለኛ ማለቱ Eውነተኛ ማለቱ Aይደለም፤ ምክንያቱም ለAውነተኛነቱ ከሆነ Aስሩም 

ያመጡት ማስረጃ ልክ ካሌብ ያመጣው Aይነት ነበረ፤ ነገር ግን በሁለቱ መካከል የነበረው 

ልዩነት ካሌብ ከተመለከተው ሁኔታ በላይ የሆነውን Aምላክ ማየት ሲችል Eነርሱ ግን 

የሁኔታው Aስፈሪነት ትልቁን Aምላክ ማየት Eንዳይችሉ Aይኖቻቸውን ከልሎታል፡፡ 

6. EግዚAብሄር በመልካም ይናገርለት Eንጂ ካሌብ ከEግዚAብሄር መልካምነትና ጥበቃ የተነሳ 

Aድርጎ ስለሚያምን ቀሪው ህስብ Eየሰማ ክብሩን ለEግዚAብሄር ሲሰጥ ቁ10 ላይ Eናያለን፡፡ 

ምንም ያህል ከፍ ብንል፣ ያሰብነው ቢሳካልንና ትልቅ ደረጃ ብንደርስ ከሰዎች ስለተሸልን 

ሳይሆን ከAምላካችን በጎነት የተነሳ Eንደሆነ Eንዳንዘነጋ ያስተምረናል፡፡  

7. ይህንን ስለካሌብ የመሰከሩት፡ ሙሴ፣ Iያሱ፣ ካሌብ ራሱና EግዚAብሄር ናቸው፡፡ 

8. ካሌብ የነበሩትን ሁኔታዎች ከባድነታቸውን Aይክድም፣ Aምላኩን ደግሞ በፊቱ ካሉት 

ሁኔታዎች ሁሉ በላይ Eንደሆነ የተረዳ ሰው ነው፡፡ በዚህ ክፍልና በቀድሞው በካሌብ ያለው 

ልዩነት ቢኖር የEድሜ ብቻ Eንደሆነ ይታያል፡፡  

9. በዚህ ሰው ህይወት የተለያዩ መልካም ነገሮችን ማየት ቢቻልም፤ Aንዱ ጎልቶ የሚታየው 

ነገር ከሁኔታዎች ሁሉ በላይ Aምላኩን Aተልቆ ማየት መቻሉ የሚያስቀና ህይወት ነው፡፡ 
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(ሀ) ጥናት Aስራ Aራት (Iያሱ 17፡1-18) 

 

1. ሰለጰዓድ Aምስት ሴቶች ልጆች Eንደነበሩትና የማን ልጅ Eንደነበረ Eናውቃለን፡፡ የዚህ ሰው ሴቶች ልጆቹ 

የገጠማቸው ሁኔታ Aባታቸው ወንድ ልጅ ስላልወለደና ሁሉም ሴቶች ስለሆኑ የAባታቸውን ርስት 

ለመቀበል Aለመቻላቸው ሲሆን፤ ስለሁኔታውም ያደረጉት ነገር ቢኖር በቀጥታ ነገሩ ወደሚመለከተው 

Aካል በመሄድ ሁኔታውን በግልጽ ማስረዳት ነበረ፡፡  

2. Eነዚህ ሴቶች ወደሚመለከታቸው ሰዎች ከመሄድ ይልቅ በAካባቢያቸው ላሉት ሰዎች ሃሜት ሊያባዙ 

ወይም ስለሆነው ነገር ሊያጉረመርሙ፣ ወይም ደግሞ ቲፎዞ ሊያስተባብሩ ይችሉ ነበረ፡፡ ከዚህ ልንማር 

የምንችለው፤ ሰዎች በሚያደርጉት ነገር የማንስማማበት ነገር ሲኖረን በቀጥታ ነገሩ የሚመለከታቸውን 

ሰዎች በመሄድ ማነጋገር Eንደሚኖርብን ነው፡፡  

3. በቁ4 መነሻ Aድርገው የቀረቡት EግዚAብሄር Aስቀድሞ ተስፋ በገባው ነገር ላይ ሲሆን፤ በቁ14 ላይ ግን 

(logical/fair) በሆነ Aመለካከት ላይ ተመርኩዞ Eንዲሰጣቸው ነው የሚጠይቁት፡፡ Iያሱ ለመጀመሪያው 

ጥያቄ ፈጣን ምላሽ የሰጠበት ምክንያት EግዚAብሄር የተናገረው ነገር ስለነበረ ምንም ዓይነት ውይይት 

ወይም ምላሽን መስጠት Aላስፈለገውም፡፡ 

4. Eነዚህ Aምስት ሴቶች Aጥተውት የነበረውን ርስታቸውን ለማግኘት ዋነኛ ምክንያት የሆነው ነገር 

EግዚAብሄር የተናገረውን Aተኩሮ መስማት፣ Aለመዘንጋት፣ ችላ Aለማለትና ለቃሉም የሚገባውን ቦታ 

በመስጠት በAስፈላጊው ሥፍራም በሥራ ላይ ለማዋልም Aለመፍራት ነው፡፡ 

5. በዚህ ክፍል የዮሴፍ ዘሮች የብረት ሰረገላ ያላቸውን ከነዓናውያን Eንደፈሩ ስናይ በIያሱ 14፡12 ላይ ካሌብ 

ግን የሚያስፈሩና የተመሸጉ ከተሞች ቢሆኑም በEግዚAብሄር Eርዳታ Eንደሚያሸንፋቸው በEርግጠኛነት 

ነበረ የሚናገረው፡፡ 

6. ድርሻው Aልበቃንም ላሉት የIያሱ ምላሽ ‹‹ወጥታችሁ ለራሳችሁ መንጥሩ›› የሚል ነበረ፡፡ ሰዎቹ 

የመለሱለት ከነዓናውያን የብረት ሰረገሎች Aሏቸው የሚል የፍራቻ ቃል ነበረ፡፡ Eኛም ብዙ ጊዜ በጌታ 

ማደግን Eንፈልጋለን ጊዜ ወስደን መ/ቅዱሳችንን ማንበብ Aንፈልግም፣ ጌታን ማገልገል Eንፈልጋለን ነገር 

ግን ሰዓታችንን Aክብረን ለመገኘት Aንፈልግም፣ ለጌታ ታማኞች ለመሆን Eንፈልጋለን ነገር ግን 

Aስፈላጊውን ቼክ ለመጻፍ Eጃችን Eሺ Aይለንም…ወዘተ 

7. Iያሱን የሰዎቹ ፍርሃት ሃሳቡን Aላስቀየረውም፡፡ ለችግራቸው የሰጣቸው መፍትሄ ያኔ ምድሪቱን ሰልሎ 

ሲመለስ ለህዝቡ የሰጣቸውን መልስ ነበረ፤ ይኸውም ‹‹ ከነዓናውያን የብረት ሰረገላ ቢኖራቸውና ብርቱዎች 

ቢሆኑም Eንኳ ከዚያ ታስወጧቸዋላችሁ›› የሚል ነበረ፡፡ 

8. መጠየቃቸው ስህተት Aልነበረም፤ ነገር ግን ያልተረዱት Aንድ ነገር ቢኖር የፈለጉትን ነገር ለማግኘት 

መስዋEት መክፈል Eንዳለባቸው ነው፡፡ ለተቀረው መልስ Eያንዳንዱ ሰው ሃሳቡን ያካፍል፡፡ 
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ለመሪው የተዘጋጀ 

(ለ) ጥናት Aስራ Aራት (Iያሱ 17፡1-18 ዘኁ 27፡1-8) 

 

1. ሰለጰዓድ Aምስት ሴቶች ልጆች Eንደነበሩትና የማን ልጅ Eንደነበረ Eናውቃለን፡፡ የዚህ ሰው ሴቶች 

ልጆቹ የገጠማቸው ሁኔታ Aባታቸው ወንድ ልጅ ስላልወለደና ሁሉም ሴቶች ስለሆኑ የAባታቸውን 

ርስት ለመቀበል Aለመቻላቸው ሲሆን፤ ስለሁኔታውም ያደረጉት ነገር ቢኖር በቀጥታ ነገሩ 

ወደሚመለከተው Aካል በመሄድ ሁኔታውን በግልጽ ማስረዳት ነበረ፡፡  

2. ክፍሉ የሚናገረውን ነገር ቢያንስ ሁለት ሰዎች በራሳቸው Aገላለጽ Eንዲናገሩ Eድል ይሰጣቸው፡፡ 

3. ሙሴ ጥያቄው ሲቀርብለት ያደረገው ነገሩን ወደ EግዚAብሄር መውሰድ ነው፡፡ Iያሱ ግን መልሱን 

EግዚAብሄር ለሙሴ የተናገረ ስለሆነ መታዘዝ Eንጂ Eንደገና መውሰድ Aላስፈለገውም፡፡ ከዚህ 

ልንማር የምንችለው ትምህርት፤ EግዚAብሄር በቃሉ የተናገረው ነገር ካለ ያንን መታዘዝ Eንጂ 

EግዚAብሄርን ምን ላድርግ ብሎ መጠየቅ Aስፍላጊ Eንዳልሆነ Eንማራለን፡፡  

4. Eነዚህ ሴቶች ወደሚመለከታቸው ሰዎች ከመሄድ ይልቅ በAካባቢያቸው ላሉት ሰዎች ሃሜት ሊያባዙ 

ወይም ስለሆነው ነገር ሊያጉረመርሙ፣ ወይም ደግሞ ቲፎዞ ሊያስተባብሩ ይችሉ ነበረ፡፡ ከዚህ 

ልንማር የምንችለው፤  

5. Eነዚህ Aምስት ሴቶች Aጥተውት የነበረውን ርስታቸውን ለማግኘት ዋነኛ ምክንያት የሆነው ነገር 

EግዚAብሄር የተናገረውን Aተኩሮ መስማት፣ Aለመዘንጋት፣ ችላ Aለማለትና ለቃሉም የሚገባውን 

ቦታ በመስጠት በAስፈላጊው ሥፍራም በሥራ ላይ ለማዋልም Aለመፍራት ነው፡፡ 

6. በቁ4 መነሻ Aድርገው የቀረቡት EግዚAብሄር Aስቀድሞ ተስፋ በገባው ነገር ላይ ሲሆን፤ በቁ14 ላይ 

ግን (logical / fair) በሆነ Aመለካከት ላይ ተመርኩዞ Eንዲሰጣቸው ነው የሚጠይቁት፡፡ Iያሱ 

ለመጀመሪያው ጥያቄ ፈጣን ምላሽ የሰጠበት ምክንያት EግዚAብሄር የተናገረው ነገር ስለነበረ ምንም 

ዓይነት ውይይት Aላስፈለገውም፡፡ 

7. ሴቶችም በEስራኤላዊያን መሃል ርስት Eንዲኖራቸው EግዚAብሄር Aወጀ፡፡ ከዚህ ልንማር የምንችለው 

Aንድ ነኝ ወይም ጥቂቶች ነን ብለን Eንደ EግዚAብሄር ሃሳብ የሆነውን ነገር ማዳፈን Eንደሌለብንና 

EግዚAብሄር ለተናገረው ነገር በጽናት መጋፈጥ Eንደሚኖርብን Eንማራለን፡፡ 

8. ይህ Aካሄዳቸው ጥበብ የተሞላው ነበረ ማለት የሚያስችለን፤ ሌሎችን ወደ ሐሜትና ወደ ቡድን 

ስሜት ውስጥ Aላስገቡም፣ የEግዚAብሄርን ቃል በሥራ የሚውል ነገር Eንጂ ቃል ብቻ Eንዳልሆነ 

መገንዘባቸውና በጊዘው በህብረተሰቡ ተቀባይነት የለለው ሃሳብ ይዘው መቅረባቸው ድፍረትና ብልህነት 

ነው፡፡ ሰዎች በሚያደርጉት ነገር የማንስማማበት ነገር ሲኖረን በቀጥታ ነገሩ የሚመለከታቸውን ሰዎች 

በመሄድ ማነጋገር Eንደሚኖርብን Eንማራለን፡፡  
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ለመሪው የተዘጋጀ 

ጥናት Aስራ Aምስት (Iያሱ 22፡1-34) 

 

1. ታዛዥነታቸው ለሙሴ፣ ለIያሱና ለEግዚAብሄር ነበረ፡፡ የEነዚህን ሰዎች ታማኝነት ልዩ ሊያሰኘው 

የሚችለው ነገር ‹‹ከረጅም ጊዜ ጀምሮ Eስከ ዛሬ ድረስ›› የሚለው ሃሳብ ሲሆን፤ ለራሳቸው የተደላደለ፣ 

ጦርነት የሌለበት ኑሮ መኖር ሲችሉ ለብዙ ዓመታት ከወንድሞቻቸው ጋራ መቆማቸው ትልቅ ታማኝነት 

ነው፡፡ካሌብ በስለላ ሲሰማራ የ40 ዓመት ሰው ሲሆን ተጨማሪ 40 ዓመታት በምድረ በዳ ከዞሩት ጋራ 

80ዓመታት፤ መሬት ክፍፍል ሲጀመር 85 ከሆነው Eነዚህ ሰዎች ቢያንሰ ለ5 ዓመታት ወንድሞቻቸውን 

በጦርነት ረድተዋል ማለት ነው፡፡ 

2. Aምላካቸውን EግዚAብሄርን Eንዲወዱ፣ በመንገዱ ሁሉ Eንዲሄዱ፣ ትEዛዙን Eንዲፈጽሙ፣ Aምላካቸውን 

Aጥብቀው Eንዲይዙት፣ በፍጹም ልባቸውና በፍጹም ነፍሳቸው Eንዲያገለግሉት  

3. ሁለት ተኩሉ ነገዶች ወደ ርስታቸው ወደ ገለዓድ ምድር ተመለሱ፤ ግዙፍ መሰዊያ ሰሩ፤ Eስራኤላውያን 

መሰዊያ መስራታቸውን ሰሙ፤ ዘጠኝ ተኩሉ ነገድ ለጦርነት በሴሎ ተሰበሰቡ፡፡ መሰዊያው የተሰራው 

በዮርዳኖስ ወንዝ Aጠገብ፣ በEስራኤላውያን ይዞታ በገሊሎት ነበረ፡፡ 

4. Eስራኤላውያን የወሰዱት Eርምጃ ወደ ወንድሞቻቸው መልEክተኞችን መላክ ነበረ፡፡ ለዚህም ተልEኮ 

የተመረጡት፡ የካህኑ Aልዓዛር ልጅ ፊንሃስና ከጎሳዎቹ የተውጣጡ Aስር ሰዎች ነበሩ፡፡ Eነዚህ ሁለት 

ተኩል ነገዶች EግዚAብሔረ የሚጸየፈውን ባEድ Aምልኮ Eንደጀመሩ ያመኑ ሲሆን የዚህን ዓይነት ሃጥያት 

በማጽዳት ፊንሐስ EግዚAብሄር የመሰከረለት ሰው መሆኑ ተነግሮለታል፡፡ መዝ 106፡30-31  

5. ፊንሃስና ከEስራኤል የተላኩት ሰዎች መሰዊያ ሰሩ ለተባሉት ሰዎች Aምላክን Eንደካዱ፣ ወደኋላ Eንዳሉና 

በEግዚAብሄር ላይ Eነዳመጹ በEርግጠኛነት ይነግሯቸዋል፡፡ የነፊንሃስን Aቀራረብ ስንመለከት ያE1፡19 

በሥራ ላይ Aልዋለም ማለት የምንችለው፤ ሰዎቹ ለመስማት ምንም ጊዜ ሳይሰጡ ለመናገር መፍጠናቸው 

ከያEቆብ ምክር በተቃራኒ ሄደዋል ደግሞም የደረሱበት የመደምደሚያ ሃሳብ ስህተት ነበረ፡፡ 

6. ምክንያቱም በዘሌ 17፡3-4 መሰረት መስዋEት ሊቀርብ የሚችለው በAንድ ቦታ ብቻ ነው፤ ይኸውም 

መገናኛው ድንኳን ባለበት ሥፍራ ነው፡፡ 

7. መሰዊያው የተሰራበት ትክክለኛ ምክንያት ወደፊት የልጅ ልጆቻቸውን የEስራኤል ልጆች Eናንተ ያላችሁት 

ከዮርዳኖስ ባሻገር ስለዚህ ከEስራኤል Aምላክ ከEግዚAብሔር ጋራ ድርሻ  የላችሁም የማለት ነገር ቢመጣ 

ምስክር Eንዲሆን የተሰራ ነው፡፡ Eነርሱ ከተናገሩት ሃሳብ ጋራ ምንም የማይገጣጠም ነገር ነው፡፡ በዘሌ 

17፡3-4 ያለውን ህግ ጠንቅቀው ያውቁታል፡፡ 

8. Eስራኤላውያን በቀጥታ ጦርነት ከማወጃቸው በፊት ወደ ወንድሞቻቸው መልEክተኛ መላካቸው መልካም 

ነግር ሲሆን ሳያረጋግጡ በEግዚAብሄር ላይ Aምጻችኋል ብለው መናገራቸው Aጥፍተዋል፤ የተቀረውን 

Eያንዳንዱ ሰው ለራሱ መልስ ይስጥበት፡፡ 



 

By Wondimu Habtewold  (253) 653-4707   ethiowengel.com 
 

ለመሪው የተዘጋጀ 

ጥናት Aስራ ስድስት (Iያሱ 23፡1-16) 

 

1. EግዚAብሄር Eስራኤልን ከጠላቶቻቸው Eንዳሳረፋቸውና ይህም ረጅም ጊዜ Eንደሆነው ሲነግረን ስለ 

Iያሱ ደግሞ በEድሜ በጣም Eንዳረጀ Eንረዳለን፡፡ 

2. Iያሱ ስለራሱ በEድሜ Eንደገፋና በጣም Eንዳረጀ ነው የሚናገረው፡፡ Iያሱ በEርጅናው Aፉን ሞልቶ 

መናገር የሚያስደፍረው ምክንያት ዘመኑን በሙሉ የጨረሰው Aምላኩን በማገልገል ስለነበረ በከንቱ 

የደረሰበት ሽምግልና ስላልነበረ የሚያኮራው Eንጂ የሚያሳፍረው Aልነበረም፡፡ 

3. ከነዓን በሚኖሩ ህዝቦች ላይ ድል መስጠቱን፣ Eርሱ ስለህዝቡ Eንደተዋጋም Eናያለን፣ የተቀረውንም 

ምድር ሁሉ Eርሱ ተዋግቶ Eንደሚያወርሳቸው ይነግራቸዋል፡፡ በጠላቶቻቸው ላይ ላደረገው ነገር ሁሉ 

በተዘዋዋሪ ሳይሆን በAይናቸው ያዩት ነገር Eንደሆነ ያስገነዝባቸዋል፡ 

4. EግዚAብሄር ራሱን Iያሱን በመጀመሪያው ምEራፍ ላይ ያጽናናበትን ቃላቶች ነው በዚህ ጊዜ Iያሱ 

ለህዝቡና ለAለቆቹ Eየተጠቀመ ለማበረታታትና ለማጽናናት Eየተጠቀመ ያለው፤ ይህንንም ስናነብ 

ሊታወሰን የሚገባው የAዲስ ኪዳን ጥቅስ 2ኛ ቆሮ 1፡3-7 ነው፡፡  

5. Eንዲበረቱ፣ የሙሰን ህግ Eንዲጠብቁ፣ በከነዓን ከሚኖሩት ጋራ Eንዳይተባበሩ፣ Aማልክቶቻቸውን 

Eንዳይጠሩ፣ በAማልክቶቻቸው Eንዳይምሉ፣ Aማልክቶቻቸውን Eንዳያገለግሉ፣ Eንዳይሰግዱላቸውና 

Aምላካቸውን Aጥብቀው Eንዲይዙ ያስጠነቀቃቸው ሲሆን Eነዚህ ሁሉ በሁለት ዓ/ነገር ስንጠቀልል፤ 

ከAምላክህ ከEግዚAብሄር ጋራ ተጣበቅና በዙሪያህ ካሉት ህዝቦች ራስህን ለይ ማለት ይቻላል፡፡ 

6. ታላላቅና ሃያላን ህዝቦችን Aሳዶላቸዋል፣ Eስከዛሬም የተቋቋማቸው የለም፣ ወደፊትም Aንዱ ሺውን 

ያሳድዳል፡፡ ለዚህ EግዚAብሄር ላረገላቸው ነገር ምላሽ የተጠየቁት Aምላካቸውን EግዚAብሄርን 

Eንዲወዱት ነው፡፡  

7. ይህ ክፍል በተለይ (ብትተባበሩ፣ በጋብቻ ብትተሳሰሩ፣ ብትቀላቀሉ) የሚሉት Aነጋገሮች  በጋብቻ 

መጣመርን የሚጠቁም ይመስላል፡፡ ይህ በዘመናችንም ቢሆን ያመነው የEግዚAብሄር ህዝብ ካላመነው 

ጋራ በትዳር መተሳሰርን በተለያዩ ቦታዎች ስለሚከለክል ለኛም ሙሉ ተፈጻሚነት Eንዳለው 

Eንረዳለን፡፡ 

8. ከነዚህ ቁጥሮች የምንማረው EግዚAብሄር ቃል ከገባ የሚያደርግ Aምላክ Eንደሆነ ሲሆን ቃሉን 

የሚጠብቀው በመልካሙ ብቻ ሳይሆን ፍርዱንም Eንደሚጠብቅ ያስተምረናል፡፡ ተስፋ Eንጠብቃለን 

ስንል በቃሉ ስለተጻፈ ተስፋ Eንደሆነ ማስታወስ ያስፈልጋል፡፡ ለምላሌ ለመጥቀስ የጌታ መመለስ 

ሁላችንም የምንጠብቀው ተስፋችን ነው፡፡ 
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ለመሪው የተዘጋጀ 

ጥናት Aስራ ሰባት (Iያሱ 24፡1-13) 

 

1. የAብርሃም፣ የይስሐቅንና የያEቆብን Eድሜ ብቻ Eንኳን በመደመር የዮሴፍን ሳንጨምር ቢያንስ 

ከ350-400 Aመታቶችን ያጠቃልላል፡፡ በመጽሐፍ ቅዱስ ደግሞ ዘፍ 12 Eስከ ዘፍጥረት መጨረሻን 

ይጠቀልላል፡፡ 

2. ‹‹Eኔ ግን…›› ብሎ EግዚAብሄር የAብርሃም ህይወት የተለየ Eንዲሆን የወሰነው Eርሱ Eንደሆነና 

ከEርሱ የተነሳ ልዩ መሆኑን Eንመለከታለን፡፡ EግዚAብሄር ከወንዙ ማዶ ምድር በማምጣት ወደ 

ከነዓን መራው፣ ዘሮቹን Aበዛለት፣ ይስሃቅን ሰጠው…፡፡ Aብርሃም በዚህ ሁሉ የነበረውን AስተዋጽO 

ክፍሉ Aይነግረንም፡፡ 

3. በትንሹ 40 ዓመታትን ይጠቀልላል፡፡ ሙሴንና Aሮንን ላከላቸው፣ ግብጻውያንን Aስጨንቆ ህዝቡን 

Aወጣ፣ በግብጻውያንና በህዝቡ መሃል ጨለማ Eንዲገባ Aደረገ፣ ጠላቶቻቸውን በባህር Aሰጠመላቸው፣ 

በምድረ በዳ ለረጅም ዓመታት መኖር Eንዲችሉ Aደረጋቸው፡፡ 

4. በቁ8-10 EግዚAብሄር ለህዝቡ ያደረጋቸው ሁለት ትላልቅ ነገሮች፤ Aንዱ Aሞራዊያንን Aጥፍቶ 

ምድራቸውን መስጠቱና ሁለተኛው ደግሞ የበለዓምን Eርግማን ወደ በረከት መለወጡ ናቸው፡፡ 

የበለዓም ያልተሰማበት ምክንያት በዘኁልቁ Eንደምናነበው Aንድ ጊዜ የተባረከን ህዝብ ሊረግም 

የሚችል ስለሌለ ነው፡፡  

5. የIያሪኮ ሰዎች Eንደወጓቸውና EግዚAብሄር ደግሞ ተርብ ልኮ ከፊታቸው Eንዳሳደዳቸው Eናነባለን፣ 

ለህዝቡ የሚያሳስባቸው Eውነቶች፡ በመጀመሪያ ደረጃ ድል ማድረጋቸው በሰይፋቸውና በቀስታቸው 

Eንዳልሆነ፣ የሚኖሩባቸው ከተሞች ያልደከሙባቸውና ያልሰሯቸው Eንደሆኑ Eንዲረዱና Eንዲሁም 

ካልተከሉት ወይንና ተክል Eየበሉ Eንዳሉ ያስገነዝባቸዋል፡፡ 

6. የ5ትና የ6መቶ ዓመታቱን ታሪክ EግዚAብሄር በዚህ ጊዜ ማስታወስ የፈለገው Aሁን ተደላድለው 

በሚኖሩበት በሰጣቸው ምድር Eርሱን ረስተው ወደ ሌላ Aምልኮ ዘወር Eንዳይሉ Eንዲሁም ያገኙት 

ነገር ሃብትም ሆነ ድል ሁሉ ከEርሱ የተነሳ Eንደሆነ ሊያስታውሳቸው ነው፡፡ ‹‹Eኔ ግን›› ቁ3፣ 8ትና 

10 ተመልከት፡፡ በብዙ በተለያዩ መንገዶች መጭመቅ ቢቻም ዋናው ሃሳቡ ‹‹የEግዚAብሄር 

ታማኝነት›› ማለት ይቻላል፡፡ 

7. ምንባቡ የጀመረው በAብርሃም ታሪክ ሆኖ Eነዚህ የተጠቀሱት በረከቶች ሁሉ ደግሞ በተገባለት የተስፋ 

ቃል መሰረት የሆነላቸው ለEርሱ ዘሮች ነው፡፡ Eርግማኑ ሐረግ የተበጠሰው EግዚAብሄር ለEርሱ 

በለየው ሰዓት ነበረ፡፡ 

8. Eያንዳንዱ የሚሰማውን ሃሳብ ያካፍል፡፡ 
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ለመሪው የተዘጋጀ 

ጥናት Aስራ ስምንት (Iያሱ 24፡14-33) 

 

1. EግዚAብሄርን Eንዲፈሩ፣ በፍጹም ታማኝነት Eንዲገዙለት፣ ሌሎች Aማልክትን ከEነርሱ Eንዲያርቁና 

EግዚAብሄርን ብቻ Eንዲያመልኩ ነው የጠየቃቸው፡፡ 

2. በEኔ Aመለካከት ‹‹ብቻ›› የሚለው ቃል ትልቅ ትኩረት ሊሰጠው ያስፈልጋል Eላለሁ፤ ምክንያቱም ህዝቡ 

EግዚAብሄርን ማምለካቸውንና መስዋEት ማቅረባቸውን ሳይተው ሌሎችን Aማልክት በEርሱ ላይ 

ጨምረው ማምለካቸው ነው ትልቁ ችግር፡፡ 

3. ሮሜ ከምEራፍ Aንድ Aንስቶ Eስከ ምEራፍ Aስራ Aንድ መጨረሻ ድረስ EግዚAብሄር ለAይሁድና ለAህዛብ 

ያደረገውን ትልቅ ምህረትና ቸርነት በዝርዝር Eንዲረዱ ካደረገ በኋላ ከዚያ በመነሳት ለዚያ ምላሻ 

Eንዲሰጡ በመጠየቅ ም12 Eንደሚጀምር ይህም ክፍል Aቀራረቡ ያንን የተከተለ በመሆኑ ሁለቱ ክፍሎች 

ተመሳሳይ ጸባይ Aላቸው ማለት ይቻላል፡፡ Eነዚህ ክፍሎች መረዳት/Eውቀት  ከመሰጠት (commitment) 

መቅደም Eንደሚኖርበት ያስተምሩናል፡፡ 

4. የህዝቡ ምላሽ EግዚAብሄር ብዙ ነገሮችን Aድርጎልናል Eኛ Eናመልካለን Aምላካችን ነው የሚል ነበረ፡፡ 

Iያሱ ግን የመለሰላቸው Eርሱን ማምለክ Aትችሉም የሚል ነበረ፤ ምክንያቱም Eርሱ ቅዱስና ቀናተኛ 

Aምላክ ስለሆነ፡፡ ይህንን ሲል Eነርሱ Aምልኮ ብለው በሚቆጥሩት ሌሎች ጋራ Eንደተጨማሪ ሆኖ ሊመለክ 

ስለማይችል በብቸኛነት የሚመለክ የተለየ(ቁዱስ) Eና ቀናተኛ(ከሌላ ጋራ ክብሩን የማይካፈል) መሆኑን 

ሲነግራቸው ነው፡፡ 

5. Eነርሱ EግዚAብሄርን Eናመልካለን ብለው ነው የሚያምኑት፤ Eርሱ ግን መወገድ ያለባቸው ነገሮች Aሉና 

Eርሱን ማምለክ ከፈለጋችሁ Eነዚህ መወገድ Aለባቸው ይላቸዋል፡፡ ይህ ክፍል የሚጠቁመን ሰዎቹ 

EግዚAብሄርን ከሌሎች ጋራ በማዳበል የማምለክ ነገር ፈተና Eንደሆነባቸው ሲሆን Iያሱ ደግሞ Eየሞከረ 

ያለው ከዚህ ነጻ Eንዲወጡና Eንዲላቀቁ ነው፡፡ ቁ14ትን ተመልከት፡፡ 

6. የሰዎቹ ስም Iያሱ፣ ዮሴፍና AልAዛር ናቸው፡፡ስለ ሶስቱም የተጻፈው ተመሳሳይ ቃል ‹‹ተቀበረ›› የሚለው 

ሲሆን ለመቀበር ደግሞ ሶስቱም ሞተዋል ማለት ይቻላል፡፡ Iያሱ ለመጀመሪያ ጊዜ የተሰጠው ስም 

‹‹የEግዚAብሄር ባርያ›› የሚል ነው፡፡ 

7. Eያሱ Eየጣረ ያለው Eርሱ በመካከላቸው በማይኖርበት ጊዜ ህዝቡ ከEግዚAብሄር ፈቀቅ ብለው 

Aምላካቸውን Eንዳይበድሉና Eርሱን ብቻ Eንዲያመልኩ ለማድረግ ነው የሚችለውን ሁሉ Eያደረገ ያለው፡፡ 

8. የተደረገለትን ከመረዳት የሚያገለግልና የሚያመልከው ሰው ለተደረገለት የፍቅር ምላሽ በደስታ 

የሚያደርገው ሲሆን ያልተረዳው ግን ከትEዛዝ የተነሳና በማጉረምረም የሚያደርግ ይሆናል፡፡ ሁሉም 

የየራሱን ሃሳብ ያካፍል፡፡   


